
Verkeersbesluit

gehandicaptenparkeerplaats,

Vosholstraat 12, Ter Aar

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 zijn wij, gemeente

Nieuwkoop, bevoegd dit verkeersbesluit te nemen.

OVERWEGINGEN TEN AANZIEN VAN HET BESLUIT

Er is een verzoek ingediend bij de gemeente Nieuwkoop voor het realiseren van een gehandicaptenpar-

keerplaats op kenteken nabij Vosholstraat 12 in Ter Aar

Vereiste van besluit

Op grond van artikel 15, tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden

genomen voor maatregelen op of aan de weg tot wijziging van de inrichting van de weg of tot het

aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer, indien de maatregelen leiden

tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of wegge-

deelte gebruik kan maken.

Motivering

Uit het oogpunt van het verzekeren van de veiligheid op de weg en het beschermen van weggebruikers

en passagiers, is het gewenst om aan de voorzijde van de woning aan Vosholstraat 12, Ter Aar een

gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan te brengen middels verkeersbord E6 uit bijlage 1 van het

RVV 1990 met onderbord “43-SR-LL” en bijbehorende markering.

De aanvrager is in het bezit van een gehandicaptenparkeerkaart (combikaart bestuurder/passagier).

Deze gehandicaptenparkeerkaart is noodzakelijk om in aanmerking te kunnen komen voor een gehan-

dicaptenparkeerplaats op kenteken. De woning kent niet de mogelijkheid om op eigen terrein te parkeren.

Door de medische toestand van de aanvrager is een gereserveerde parkeerplaats op korte afstand van

de woning wel een noodzaak. De gehandicaptenparkeerplaats zal nagenoeg geen invloed hebben op

de parkeerdruk in de wijk.

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is overleg

gepleegd met de door de korpschef van de nationale politie daartoe gemachtigde verkeersadviseur.

Deze heeft positief geadviseerd.

BESLUITEN

 

Op grond van vorenstaande overwegingen besluiten burgemeester en wethouders:

 

1. Door het plaatsen van het verkeersbord E6 uit bijlage 1 van het RVV 1990 met onderbord 43-SR-

LL ter hoogte van Vosholstraat 12, Ter Aar dat de parkeerplaats een gehandicaptenparkeerplaats

op kenteken is.

2. Bovengenoemde maatregel uit te voeren overeenkomstig bij dit besluit behorende situatieschets.

  

Namens burgemeester en wethouders van Nieuwkoop,

   

Sjoerd Dijkstra

Afdelingsmanager Beheer Openbare Ruimte

 

Bezwaar

 

Op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen dit besluit binnen zes weken

na de dag van verzending of uitreiking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en

wethouders.

Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet.
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Op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht kunt u wel de Voorzieningenrechter van

de Rechtbank Postbus 20302, 2500 EH Den Haag, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien

onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voorwaarde is wel dat u ook bezwaar

hebt gemaakt.

 

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten;

1. de naam en het adres van de indiener,

1. de dagtekening,

1. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en

1. de gronden van het bezwaar.

 

Het besluit ligt gedurende een termijn van zes weken ter inzage bij het klantcontactcentrum, Teylersplein

1 te Nieuwveen.

Situatieschets individuele gehandicaptenparkeerplaats  Vosholstraat 12, Ter Aar
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